
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.katsuheiwa.nl 
katsu.heiwa@xs4all.nl 

tel. 0648334855 
(Shihan Vlado) 
0651123039 

(Sempai Jenny) 
Bezoek ons op Facebook 

en volg ons op Twitter 
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Wedstrijden 24 juni a.s. 

Beste vaders en moeders, volgens de 

kinderen wil (bijna) iedereen meedoen 

aan de wedstrijden in Schiedam. 

Als deadline stond in een vorige e-mail 

de 15e april, maar gezien het aantal 

reacties tot nu toe is het niet 

overgekomen. Vandaag is de laatste 

dag (we organiseren het niet zelf): als 

je zoon/dochter mee wil doen hebben 

we gegevens nodig. 

Naam, leeftijd, lengte, gewicht, 

ervaring en kyu-graad. We zijn al  

begonnen met gevechtstraining voor 

de jeugd. Let erop dat iedereen in het 

bezit is van vuist- en beenbescherming 

en een toque (jongens), 

borstbeschermers (ouderen meisjes) en 

voor iedereen: bitjes. Mocht je nog iets 

nodig hebben dan kunnen wij daar 

voor  zorgen. (of zelf aanschaffen 

natuurlijk). Wees op tijd en voorbereid. 

Nieuwsbrief  

Vrijdag de 13e was de eerste dag van 

het Kyokushin-kan Karate Jeugdkamp 

2012. Natuurlijk was Katsu Heiwa ook 

aanwezig. Shihan Vlado Haljer, 

Semapis Jenny Scholten en Laut 

Scholten, Melissa, Carmen en Amy 

waren van de partij. Menno was er ook 

nog even bij maar de heimwee werd 

hem nog voor de eerste  training 

helaas al te veel. Joy had zich ook 

ingeschreven, maar bedacht zich op 

het laatste bedacht zich op het laatste 

moment, net voor vertrek naar het 

kamp. Jullie hebben wat gemist 

jongens, we vonden het erg jammer 

dat jullie er niet waren … 

Jeugdkamp 2012 
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Fotoreportages en verslagen 

 
Katsu Heiwa is een dojo die zich volop  

manifesteert op het internet door haar website,  

facebook, maar ook twitter. Volg ons en blijf  

op de hoogte van onze activiteiten. 

In de nieuwsblogs worden de actualiteiten weergegeven. 

 

Bezoek Bijan Fard Shihan (6e dan) 

 

 
 

In de eerste week van april bezocht Shihan Fard de dojo’s van Katsu Heiwa. Op vrijdag gaf hij ook les. Een leuke ervaring 

om op een heel andere manier les te krijgen. Osu! 

Examens 
 

Voor de zomervakantie zullen er 

nog een keer examens afgenomen 

worden. Zoals de vorige keer zal dit 

weer gesplitst zijn in kyugraden- en 

slipexamens . Exacte datum volgt 

nog. Neem tijdig contact op als je 

denkt dat je er aan toe bent. 

Vakantieperiode 

Zomerkamp 6, 7 en 8 juli 

Na de jongelui is het in het eerste 

weekend van de zomervakantie, de 

beurt aan de oudere jeugd (vanaf 14 

jaar) en de volwassenen om een lang 

weekend bezig te zijn met Kyokushin 

karate. 

 
Kijk op de websites (katsu heiwa of 

kyokushin-kan) voor details en 

inschrijfformulieren.  

Tijdens dit zomerkamp bestaat de 

mogelijkheid om examen te doen.  

Vergeet niet hiervoor toestemming 

mee te nemen van de leraar en in 

ieder geval: Altijd je paspoort 

meenemen.  

 

Bijschrift bij foto of afbeelding 

De twee weken na koninginnedag 

is er vakantie. In Kroatie zijn dan een 

aantal van onze leerlingen druk in 

de weer met het Spring Camp. We 

houden jullie natuurlijk op de 

hoogte.  

De lessen gaan vanaf 15  mei weer 

beginnen. 

 

Katatraining  
 

Voor 10e t/m 5e kyu wordt er op 

zaterdag 2 juni een katatraining 

gegeven door het Katsu Heiwa-

team. Vanaf 10 uur tot 12 uur in de 

Klein Coolstraat nr. 4 in Rotterdam 

(achter het Centraal Station. Kosten 

voor deze Centrale Training 

bedragen 3 Euro (bijdrage in de 

zaalhuur). Het bijwonen van deze 

training wordt aangeraden. 
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